
Politisk aktivism och Internet
En studie i hur Internet förändrar aktivism

Per Stenlund

Institutionen för informatik
Digital medieproduktion
Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp
SPB 2011.09



Abstract

The integration of the Internet in our society has shaped alot of the things we do in  
our lives. The Web allows us to achieve certain things directly through our computers,  
such as reading the paper and paying our bills. But this integration has also lead to  
another interesting change. Activists have begun to unload their operations onto the  
Net  instead  of  holding  on  to  the  more  traditional  demonstrations  performed  in  
squares. This study aims to look into the world of cyberactivism and examine how  
cyberactivists  experience  the  way  activism  has  changed  as  a  result  of  using  the  
Internet.  The  study  is  based  on  interviews  with  four  cyberactivists  operating  in  
various fields. It points to a change in activism, not in its core or message, but in the  
way activism is engaged. Based on the interviews, three common categories can be  
found:  dissemination  of  information,  communication  and  new  dimension.  These  
categories  show  that  with  the  use  of  the  Internet,  information  dissemination,  
communication and acting independently of time and space has been made easier.  
Putting  this  aside,  new  challenges  have  also  arisen  concerning  ownership  of  the  
message,  uncontrolled communication and a larger distance to the activism itself.  
However, there is no doubt that the Internet has played a huge role in how activism is  
conducted today.

1. Inledning
Efter Internets plötsliga tillväxt i slutet av 90-talet har det utvecklats flera nya sätt för oss att  
uträtta en del saker hemifrån som tidigare krävt lite mer ansträngning. Idag är det vanligt att  
folk läser nyheter, betalar räkningar och köper saker på Internet utan att ens behöva resa sig 
från stolen. Men den här tillväxten har också gjort det möjligt för oss att kommunicera med 
varandra på helt nya sätt vilket har lett  till  en intressant utveckling.  Aktivister har börjat 
använda Internet som ett redskap för att åstadkomma olika ändamål.  En förändring som 
tyder på det här är att man redan börjat övergå från att göra fysiska demonstrationer ute i  
samhället till att istället använda nätet för att inrätta helt nya former av aktivism, mer känt  
som cyberaktivism.

Den  5  april  2010  släppte  organisationen  WikiLeaks1 en  kontroversiell  film  på  deras 
webbplats.  Filmen  visar  hemligstämplat  material  från  Bagdad  den  12  juli  2007  där  en 
amerikansk attackhelikopter skjuter ner och dödar 12 personer, inklusive två anställda på 
nyhetsbyrån  Reuters,  fotografen  Saeed  Chmagh  och  journalisten  Namir  Noor-Eldeen2. 
Offentliggörandet av filmen väckte häftiga reaktioner över hela världen och täcktes genast av 
flera stora nyhetskanaler. Men den här videon skildrade inte bara ännu en tragisk händelse, 
den visade även att det går att läcka sekretessbelagt material på nätet och samtidigt komma 

1 http://wikileaks.ch/
2 http://www.collateralmurder.com/



undan  med  det.  Politisk  aktivism  på  Internet  hade  därmed  vuxit  till  ett  allt  kraftigare 
maktmedel, och till och med Pentagon började inse farorna med detta3.

Cyberaktivism används i synnerhet som term för all aktivism som innefattar någon form 
av teknik, men i allmänhet Internet (McCaughey & Ayers, 2003). Den här typen av aktivism 
är  idag  relativt  vanlig,  dock  kan  det  ibland  vara  knepigt  att  i  realtid  lägga  märke  till 
cyberaktivism när man till exempel surfar på nätet. Det här kan bero på att termen aktivism 
vanligtvis förknippas med verksamheter som utförs på ett fysiskt plan än som i det här fallet, 
på Internet. Men ta Facebook som exempel, med mer än 600 miljoner aktiva användare 4, där 
det  hela tiden skapas grupper och ordnas evenemang med ändamål  som kan liknas med 
cyberaktivism. Dock behöver det nödvändigtvis inte vara klokt i att anta att sociala medier, 
som  till  exempel  Facebook,  har  inneburit  startskottet  för  cyberaktivism.  Faktum  är  att  
Internet redan använts en längre tid av aktivister. I mer än 20 år har Internet blivit använt 
som ett redskap för aktivism vid exempelvis spridning av information och för organisering av 
större grupper (Rheingold, 1993). I samma veva har dessa aktivister blivit en avsevärt större 
utmaning för deras motståndare. Den här uppsatsen kretsar i huvudsak kring cyberaktivism 
som  fenomen  och  hur  traditionell  aktivism  kan  komma  att  förändras  i  och  med  den 
fortgående utbredningen av Internet.

Mitt personliga intresse för cyberaktivism som fenomen och verktyg för kommunikation 
har lagt grunden för den här studien. Även om jag till en viss grad bekantat mig med ämnet 
tidigare,  så  var  det  i  synnerhet  uppståndelsen  kring  WikiLeaks  som  fick  mig  att  inse 
möjligheterna  med  Internet  som  ett  verktyg  för  aktivism.  Utöver  mitt  eget  intresse  så 
upplever jag att cyberaktivism är ett aktuellt ämne över nästan hela världen idag, med tanke 
på hur WikiLeaks och dess chefredaktör Julian Assange gång på gång lyfts upp i medierna.  
Efter att ha bekantat mig med den forskning som finns inom det här området, så hoppas jag 
att det här arbetet ska kunna generera nya och intressanta resultat, eller åtminstone kunna 
ge nya perspektiv på hur Internet kan förändra aktivism.

Denna studie  syftar därför till  att  undersöka om, och hur,  cyberaktivister  upplever att 
Internet  påverkar  och  förändrar  det  sätt  som  aktivism  i  allmänhet  bedrivs  på.  Genom 
utförandet av en intervjustudie har jag undersökt cyberaktivisters relation till Internet och 
hur de kan använda sig av Internet i deras verksamhet.

1.1 Syfte & frågeställning
Undersökningen  syftar  till  att  skapa  ökad  förståelse  av  hur  cyberaktivister  upplever  att  
användningen av Internet påverkar och förändrar det sätt som aktivism bedrivs på.

I den här studien granskas Internet som ett verktyg för politisk aktivism med avseende på 
dess fördelar, möjligheter, risker och utmaningar.

Till grund för den här studien ligger följande forskningsfråga:

Hur förändrar Internet sättet som aktivism bedrivs på?

3 http://www.nytimes.com/2010/03/18/us/18wiki.html
4 http://www.msnbc.msn.com/id/40929239/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/



2. Aktivism och cyberaktivism
Med  avsikt  att  skapa  en  ökad  förståelse  för  de  ämnen  som  denna  studie  kretsar  kring,  
kommer det här kapitlet lyfta fram och beskriva centrala begrepp, relaterad forskning samt 
ge  en  bakgrund  på  cyberaktivism.  För  att  förstå  vad  cyberaktivism  egentligen  innebär 
kommer de två främsta begreppen, aktivism och cyberaktivism, beskrivas ytterligare.

Nationalencyklopedin  väljer  att  beskriva  aktivism  som  ”militant  politisk  rörelse  som 
verkar  för  aktivt  ingripande  i  krig  eller  aktivt  motstånd  mot  till  exempel  en 
ockupationsmakt”.  Ovanstående  definition  på  aktivism  är  dock  inte  relevant  när  man 
granskar  cyberaktivism,  eftersom  den  beskrivningen  underlättar  inte  för  oss  att  förstå 
cyberaktivism och känns således rätt avlägsen. Istället för att se på begreppet aktivism kan 
man närma sig begreppet politisk aktivism för att hitta en definition som fungerar i samband 
med cyberaktivism. Politisk aktivism kan dock tolkas på flera olika sätt, men enligt Chitty 
(2010)  innebär  politisk  aktivism  inblandning  i  flera  olika  kampanjer  kring  frågor  som 
påverkar oss och det samhälle vi vill leva i.

Enligt  Chamberlain  (2004)  är  definitionerna  av  cyberaktivism mycket  oklara  och  hon 
hävdar även att det finns ett behov av att omdefiniera begreppet för att man ska kunna skilja  
mellan sociala rörelser som förlitar sig helt på Internet i sin aktivism, och sociala rörelser  
som använder Internet som ett verktyg för att underlätta aktivism utanför nätet. Den mest 
grundläggande definitionen av cyberaktivism är dock, som tidigare nämnt, användandet av 
teknik  till  ändamål  för  aktivism. Aktivism kan utföras  av människor  genom bland annat  
radio, tv, telefon, sms och det som den här studien främst kommer att inrikta sig på, dvs.  
Internet.  Cyberaktivism  kallas  även  förekomsten  av  politisk  aktivism  på  Internet,  vilket 
innebär i princip att en individ eller flera använder sig av Internet för att delta i någon form 
civil  olydnad  och  och  leverera  ett  koncentrerat  budskap  till  en  större  grupp  människor 
(McCaughey & Ayers, 2003).

Vegh (2003) definierar cyberaktivism som en politiskt motiverad rörelse som förlitar sig 
på Internet. Med detta avses att aktivister drar nytta av teknologin och tekniker som Internet 
erbjuder  för  att  nå de  traditionella  målen  med aktivismen.  Enligt  Vegh (2003) förstärks 
strategierna antingen av Internet eller så är de helt och hållet Internet-baserade. Då Internet 
förstärker  de  strategier  som  används  handlar  det  främst  om  att  stärka  de  traditionella 
teknikerna  för  opinionsbildning,  till  exempel  som  en  ytterligare  kommunikationskanal 
genom att höja medvetenheten på ett sätt som tidigare inte varit  möjligt,  eller  genom att 
koordinera aktioner mera effektivt än tidigare. De rörelser som är helt beroende av Internet 
använder sig av metoder i form av exempelvis virtuella sittstrejker eller hacking.

I denna studie används Chittys (2010) definition på aktivism och Veghs (2003) definition 
på cyberaktivism. Dessa två används parallellt  genom hela studien för att visa på en mer 
heltäckande bild av den aktivism som bedrivs på Internet.



2.1 Olika former av cyberaktivism
Vegh (2003) delar in cyberaktivism i tre allmänna områden: medvetenhet/opinionsbildning, 
organisering/mobilisering  och  aktion/reaktion.  Medvetenhet  handlar  främst  om 
informationsspridning och nås genom att man får tillgång till information som är relevant för 
den aktivism som bedrivs. Internet utgör en bra alternativ nyhets- och informationsskälla 
som er en ökad medvetenhet kring olika ämnen. Medvetenhet kan uppnås genom att man går 
in  på  relevanta  webbsidor  eller  deltar  i  olika  typer  av  distributionslistor  per  email. 
Informationsspridning på Internet har också en annan viktig innebörd för aktivism genom 
att man kan skapa nätverk för spridning som kan användas för till exempel organisering och 
mobilisering.  Enligt  Vegh (2003) är det  vanligtvis en speciell  händelse eller  konflikt  som 
sätter igång och ger näring åt en politisk rörelse, och stöds sedan av Internet längs med hela 
processen. Det är just i sådana situationer, när tillfälle till politisk förändring ges, som dessa 
nätverk visar sig vara extremt användbara.

Den primära användningen av Internet för opinionsbildning kretsar kring organiseringen 
av  själva  rörelsen  och  genomförandet  av  olika  aktioner.  Opinionsbildningen  på  Internet 
handlar således främst om att organisera och mobilisera en grupp av människor kring en 
aktion eller att genomföra en insats med ett speciellt syfte. Internet möjliggör etablerandet av 
en tids-  och kostnadseffektiv  kommunikationskanal  för ett  stort  antal  aktivister,  både för 
grupper och individuella protester. Lobbying är ett exempel på en mer traditionell form av 
opinionsbildning. (Vegh, 2003).

Internet  kan  även  användas  för  mobilisering  på  tre  olika  sätt.  För  det  första  kan  det 
användas till att kalla till aktioner som sker utanför nätet. För det andra kan det användas för  
aktioner som vanligtvis brukar ske utanför nätet, men som görs mer effektivt på Internet. 
Effektiviteten  ligger  i  den minimala  tid  som krävs  för  att  sammanställa  ett  meddelande, 
särskilt ifall en färdig mall finns att använda. För det tredje kan Internet användas till att 
sammankalla  människor  till  en  aktion  som  enbart  utspelas  på  nätet,  till  exempel 
koordinerade  DDoS-attacker  och  kampanjer  där  massiva  mängder  skräppost  skickas  ut. 
Dock  är  de  tekniska  aspekterna  bakom  opinionsbildning  och  mobilisering  på  nätet  rätt 
sofistikerade.  Det mesta effektiva sättet kan vara att göra en hemsida som tillhandahåller 
information  och  som  påverkar  läsarna  att  själva  bli  aktiva.  Vidare  så  verkar  de  mest 
framgångsrika kampanjerna kring opinionsbildning på nätet vara de som kombinerar olika 
typer av lobbying och mobilisering (Vegh, 2003).

Den sista  av  Veghs (2003) tre  kategorier  är  aktion/reaktion  och kan ses  som ett  mer 
förebyggande och aggressivt användande av Internet för att nå ett mål som både kan vara 
politiskt  och  finansiellt  motiverat.  Denna  kategori  innefattar  främst  aktioner  utförda  av 
hackers,  vilket också har lett  till  att  denna typ av aktivism har blivit  kallad ”hacktivism”.  
Hacktivism kan ses som en politiskt motiverad engångsaktion på nätet,  utförd av aktörer 
obundna av landsgränser som en hämndaktion eller ett sätt att väcka uppmärksamhet kring 
en fråga.  Hacktivism har  även förts  samman med opinionsbildning  på Internet,  virtuella  
direkta  aktioner,  elektronisk  civil  olydnad  eller  cyberbrott,  cyberterrorism  och  cyberkrig, 
beroende på vilket perspektiv man intar när man granskar fenomenet (Vegh, 2003).



2.2 En förändrad aktivism
I kölvattnet av uppsvingen i Internetbaserad aktivism, hacker-attacker och marknadsföring 
på  nätet  av  olika  grupper  av  aktivister  har  det  dykt  upp  frågor  kring  finansiering  och 
framtoning.  För  att  förstå  cyberaktivism  är  det  nödvändigt  att  inse  att  cyberaktivism 
innefattar mycket mer än hacking och marknadsföring på nätet. (Illia, 2002).

Cyberaktivism är sålunda ett nytt fenomen som vuxit fram ur aktivism och skapat ett nytt 
tryck på företag. Internet har medfört en etablering av ett nytt urvalsförfarande och det har 
även skett  ett  bildande  av  nya  konstellationer  inom aktivistgrupper.  Nya  organisatoriska 
uppsättningar bland grupperna skapar ett helt nytt tryck på företag, som i sin tur är tvungna 
att utveckla nya strategier och regler för nätanvändning. De cyberaktioner som tar plats idag 
härstammar från individer som utlöser spontana relationer mellan många användare. Det 
tryck som finns på företagen idag är alltså ett resultat av omedelbara och spontana nätverk av  
relationer, och inte som tidigare ett resultat av aktivister som under en längre tid samlats  
inom ramen för en organisation (Illia, 2002).

I en studie av Postmes & Brunsting (2002) framgår det att både aktivister och individer 
som  inte  själva  är  aktiva  anser  att  Internet  är  en  livskraftig  plattform  för  kollektiva  
handlingar. I studien framkommer också att förvånansvärt många redan deltar i aktioner på 
nätet och kanske mer förvånansvärt är i vilken mån de tror att dessa aktioner är effektiva och  
med vilken entusiasm de ser på framtida aktioner.  Användningen av Internet medför att 
kollektiva aktioner blomstrar. Aktionerna sträcker sig allt från övertygande till konfrontativa 
handlingar,  individuella  handlingar  till  kollektiva  handlingar  och  åtaganden.  Även  mer 
inflytelserik  än  de  direkta  uppmaningarna  till  agerande  är  den  indirekta  mobiliserande 
kraften som Internet har när det gäller masskommunikation.

Polat (2005) föreslår att det finns ett samband mellan Internet och politiskt deltagande. 
Hon anser att  Internet,  åtminstone potentiellt  sett,  skulle  kunna öka politiskt  deltagande 
bland människor. Enligt henne råder det dock ofta en teknologisk determinism när studier 
om Internet görs, och har därför avstått från att se på Internet enbart som en ny teknologi  
och  istället  fokuserat  på  att  undersöka  Internets  information-  och 
kommunikationskapaciteter.  Hon  har  brutit  ner  Internet  i  tre  delar  och  undersökt  dess 
potential  för  att  förändra  politiskt  deltagande.  Dessa  tre  delar  är  Internet  som 
informationsskälla, Internet som kommunikationsmedel och Internet som virtuellt allmänt 
område. För att undersöka om dessa delar har någon inverkan på politiskt deltagande så har 
hon skapat en ram och analyserat dem alla.

När Internet analyseras som informationsskälla pekar hon främst på den otroliga mängd 
information om politiska frågor som finns tillgänglig på Internet. I ett perfekt samhälle hade 
människor kunna ta till sig all den här informationen och Internet hade därmed bidragit till  
ett  mer  informerat  samhälle.  Det  här  förutsätter  dock  att  folk  har  tillgång  till  och  är 
tillräckligt  intresserade  för  att  ta  del  av  den  här  informationen.  Dessutom  menar  Polat 
(2005), att även om Internet bidrar till ett mer informerat samhälle så finns det ändå inget 
som bevisar en relation mellan information och politiskt deltagande.



När  Internet  analyseras  som  kommunikationsmedel  lyfts  det  fram  hur  Internet 
möjliggjort enklare, snabbare och bekvämare kommunikation med varandra. Den utvidgade 
kommunikationskapacitet  som  finns  på  Internet  kan  leda  till  att  det  förekommer  mer 
handlingar för politiskt deltagande. Dock kommer det fram att kommunikationskapaciteten 
på Internet expanderar på ett ojämlikt sätt genom att vissa kommunikationsformer får mera 
stöd än andra.  Ett tecken på det  här är  att fastän Internet erbjuder många olika sätt för  
politiskt deltagande, som till exempel för överväganden av nätgrupper, så används Internet 
ändå mest för andra former av deltagande, som email och registrering av individuella åsikter.  
Därför dras slutsatsen att olika former av politiskt deltagande påverkas asymmetriskt när 
Internet används som kommunikationsmedel.

När Internets potential som virtuellt allmänt område analyseras inleder Polat (2005) med 
att  förklara  betydelsen  av  själva  begreppet.  Internets  roll  som  informationskälla  och 
kommunikationsmedel  för  politiskt  deltagande  har  redan  undersökts,  men  dock  sker 
politiskt deltagande inte inuti ett vakuum. Deltagande handlar inte bara om att få tillgång till  
en större mängd information eller att få uttrycka sina egna åsikter, utan politiskt deltagande 
tar  också  alltid  plats  inuti  en  offentlig  sfär  och  det  måste  finnas  möjlighet  till  politiska  
överväganden. Betydelsen av ett sådant område ligger i dess roll att förse en plattform för 
rationell  kritisk  debatt  än  bara  för  simpel  registrering  av  egna  åsikter  genom 
sammanläggningsverktyg  som  till  exempel  opinionsundersökningar  eller  enkäter.  Den 
debatten i  sig kan räknas som ett agerande inom politiskt deltagande.  Tyngdpunkten här 
ligger  i  att  ta  reda  på  hur  åsikter  bildas  snarare  än  hur  de  framförs.  I  undersökningen 
framförs Internets potential att utvidga det allmänna området som begränsat på grund av 
dess  ojämlika  distribution,  väldigt  fragmenterade  struktur  och  ökade  kommersialisering. 
Ändå finns det många ”online communityn” på Internet med medlemmar som är delaktiga i 
politiska  debatter  på  Internet.  Även  om  dessa  utrymmen  inte  bildar  ett  område  för 
allmänheten, så agerar de ändå som en plattform där deltagare kan utöva sina rättigheter 
som medborgare och delta i politiska aktiviteter. Vidare existerar möjligheten att utveckla en 
bättre design för dessa plattformar så att en del av Internets begränsningar kan bemästras, 
vilket i sin tur kan leda till ett utvecklat politiskt deltagande.

Sammanfattningsvis påvisar forskningen att aktivismen har förändrats i och med att nya 
former av organisering inom aktivistgrupper har uppstått och att de cyberaktioner som idag 
tar plats snarare är utförda av individer som utlöst spontana relationer och nätverk mellan 
olika  användare  med  lös  sammansättning  än  av  tydligt  markerade  grupper  och 
organisationer.  Internet  har  också  medfört  att  människor  som inte  själva  anser  sig  vara 
aktivister deltar aktivt i handlingar  på Internet, som de även tycker är effektiva och som 
uppmanar  till  ett  ökat  deltagande  även  i  framtiden.  För  att  förstå  aktivism och  politiskt 
deltagande är det  även viktigt att  granska Internet inte bara som ny teknik utan som ett 
medel för informationsspridning, kommunikation och ett virtuellt allmänt område.



2.3 Cyberaktivism – förr och nu
Även om begreppet cyberaktivism kan låta främmande för vissa så kvarstår det faktum att 
användandet av teknik för att bedriva aktivism inte är någon speciellt ny företeelse. Ett tidigt 
exempel är den nationella studentstrejk i Frankrike som organiserades redan 1986 med hjälp 
av den populära och Internet-liknande Minitel-terminalen. Minitel skapades år 1980 av den 
franska regeringens telefonbolag och är en terminal som består av en skärm, ett tangentbord 
och ett litet modem. Den tydligaste faktorn som bidrog till Minitels framgång var regeringens 
beslut att fördela små terminaler kostnadsfritt åt befolkningen. Från början var det tänkt att 
Minitel skulle ersätta telefonböcker och innehålla bland annat nyheter och information om 
tidtabeller.  Dock började Minitel användas till  helt  andra ändamål då en person lyckades 
bryta sig in i terminalens kommunikationsfunktioner och istället använda den till att chatta 
med  vänner. Kort därefter utvecklades Minitel och meddelandetjänsten blev en central del 
av systemet som senare användes  till  att  föra vanliga konversationer  med,  men även för  
andra  ändamål,  som  till  exempel  tidiga  former  av  cybersex  och  deltagande  i  politiska 
aktiviteter.  Ett  exempel  på  det  här  är  strejken  i  mitten  av  80-talet  då  en  nationell 
studentstrejk  organiserades  med  hjälp  av  tidningen  Libérations  meddelandetjänst 
(Rheingold, 1993).

Ett annat tidigt exempel där Internet använts som ett medel för aktivism är det som rör 
fallet med företaget Lotus och deras arbete med databasen MarketPlace. Lotus, som var ett 
programvaruföretag,  ville i  april  1990 skapa en databas som innehöll  allt  ifrån namn och 
adress till information om utgifter på över 120 miljoner amerikanska medborgare. Även om 
en stor del av den här informationen redan hade varit tillgänglig under en lång tid, så blev  
många oroliga över riskerna med att all information skulle bli åtkomlig på endast en databas.  
I ett försök att upplysa allmänheten om vad som pågick hos Lotus började man skicka ut  
massor av e-postmeddelanden och skapa elektroniska anslagstavlor som innehöll direktiv om 
hur man kunde radera sitt  namn ur databasen.  Kampanjen resulterade i  att  över 30,000 
människor kontaktade Lotus och bad dem ta bort sina namn ur databasen,  vilket  senare 
ledde till att de avbröt arbetet med MarketPlace i januari 1991 (McCaughey & Ayers, 2003).

Ett välkänt fall  som ofta lyfts upp när man diskuterar cyberaktivism är det som gäller 
protesterna mot World Trade Organisation (WTO) i  slutet på 90-talet.  Den 30 november 
1999 samlades flera aktivister på Internet för att organisera en synkroniserad protest till stöd 
för den mexikanska vänsterrörelsen Zapatisterna. Ett kollektiv bestående av miljöaktivister 
och programmerare hade utvecklat  en speciell  webbsida som lät aktivister från alla håll  i 
världen delta i  en ”virtuell  sittstrejk”.  Det som webbsidan gjorde var att den automatiskt 
överförde  en  massa  besökare  till  WTO:  s  officiella  domän,  vilket  resulterade  i  att  deras 
webbserver  till  slut  skulle  bli  överbelastad.  Kollektivet  hävdade  sedan  att  över  450,000 
personer deltagit  i  protesterna vilket  oundvikligen hade lett  till  att  WTO: s webbsida var 
översvämmad från den 30 november ända till  den 5 december,  medan man utöver detta 
skickat  900  e-postmeddelanden  till  servern  varje  dag.  Kollektivet  beskrev  senare  deras 
handlingar på det här sättet:



”I  vanliga  sittstrejker  försöker  människor  ockupera  inkörsportar  eller  
byggnader.  I  en  virtuell  sittstrejk  kan  man  ockupera  inkörsporten  till  
WTO: s webbservrar med hjälp av människor från hela världen. På det  
här  sättet  hoppas  vi  kunna  blockera  flödet  av  information  från  
konferenser - vilket är väsentligt eftersom de kommer att sätta samman  
förslag  på  dessa  för  att  utöka  globaliseringen  på  2000-talet.” (Juris, 
2007).

En rörelse som varit verksam i synnerhet på senare tid är den Internet-baserade gruppen 
Anonymous. Den här gruppen har blivit ökänd för att ha lämnat avtryck på samhället mer än 
en gång genom olika handlingar som många gånger inkluderat cyberaktivism av något slag. 
Beteckningen  Anonymous  används  främst  för  att  representera  verksamheter  utförda  av 
många användare inom olika ”online communities” som valt att agera anonymt, dock oftast 
mot  ett  löst  överenskommet  mål5.  Det  här  beror  på  att  Anonymous  är  en  rörelse  med 
användare över hela världen vilket gör dem till en rätt ostrukturerad grupp, men också att de 
inte följer någon enskild gemensam politisk agenda som grund för deras ageranden. Däremot 
delar en stor del av Anonymous samma syn på yttrandefrihet vilket är något som de ofta 
använder som argument för sina demonstrationer. De flesta användarna identifierar sig ändå 
med att de endast gör det för skojs skull samt som ett sätt att fördriva tiden. Gruppen bygger 
inte heller på någon hierarkisk struktur utan fungerar enbart tack vare den kollektiva kraften 
hos användarnas  eget medverkande och bidrag.  Majoriteten av Anonymous användare är 
ungdomar6 med  mycket  erfarenhet  på  Internet,  somliga  även  med  kunskap  inom 
programmering och tekniska system. I takt med publiciteten som gruppen fått på sistone har 
även vanliga människor börjat ansluta sig till gruppen. Även om de inte är bundna till  en 
enda online-enhet så finns det många webbsidor som är starkt anknutna med Anonymous, 
framför allt bildforumet 4chan men även 7chan och Futaba, wikin Encyclopedia Dramatica 
samt  ett  antal  andra  forum.  En  av  de  mer  utmärkande  dragen  som  många  av  de  här  
webbsidorna har gemensamt är friheten att göra anonyma inlägg, vilket är en stor avvikelse 
från de flesta forum på Internet som ofta kräver någon form av registrering. Eftersom varje  
anonymt inlägg som görs automatiskt tilldelas etiketten Anonymous så används numera den 
termen som en gemensam identitet för alla användare, vilket också har gett upphov till att  
man valde namnet Anonymous för gruppen ursprungligen.

Anonymous har särskilt under de senaste två åren tilldragit stor uppmärksamhet i media 
efter att bland annat ha ordnat kupper och protester mot olika mål genom användning av  
Internet. En förklaring till en del av uppmärksamheten kan vara de invasioner och räder som 
gruppen utfört på Internet, ofta utan någon annan anledning än att trakassera andra eller 
bara för själva nöjets skull. Ett exempel där Anonymous till synes agerat enbart för sitt eget 
nöjes skull eller för att trakassera andra är påhoppen mot ett forum för handikappade. I mars 
2008 kom en nyhetssida med anklagelser om att Anonymous legat bakom flera angrepp på 

5 http://news.ninemsn.com.au/article.aspx?id=459214
6 http://www.alexa.com/siteinfo/4chan.org#



ett  stödforum  för  epileptiker7.  Angreppen  hade  gått  ut  på  att  inkräktarna  bombarderat 
forumet med exempelvis kraftigt blinkande datoranimationer med avsikt att utlösa anfall hos 
epileptiker. Den här händelsen är möjligen den första datorattacken någonsin som tillfogat 
fysisk skada på offren. Enligt en av sidans ansvariga hade attacken bara hunnit drabba en 
handfull medlemmar innan sidan stängdes ner. Ett av offren berättade att hon hade fått den 
värsta attacken på ett år efter att ha klickat på fel inlägg i forumet. Stödforumets medlemmar 
hävdade sedan att de hade funnit en tråd på 7chan.org där angreppet hade planerats, vilket 
sedan  tidigare  är  känt  som  ett  fäste  för  Anonymous.  Även  på  andra  webbsidor  med 
epileptiker  som  målgrupp  hade  det  utförts  liknande  invasioner.  På  grund  av  de  här 
invasionerna har Anonymous sedan dess blivit en ökänd grupp och fått ta emot mycket kritik 
efter att händelsen tagits upp av flera nyhetskanaler.

Ett  mer  seriöst  projekt  av  gruppen  är  Project  Chanology8 ,vilket  är  namnet  på  de 
världsomfattande protester mot Scientologi-kyrkan som huvudsakligen drivs av Anonymous. 
Det  här  projektet  fick  sin  början  i  januari  2008  när  Scientologi-kyrkan  försökte  radera 
konfidentiellt  material  på  Internet  vilket  bland  annat  innehåller  den  mycket 
uppmärksammade intervjun med skådespelaren och scientologen Tom Cruise, där han till  
exempel påstår att Scientologer är de enda som kan hjälpa vid en bilolycka9. Anonymous fann 
det  här  att  vara  ett  försök  till  Internetcensur  från  Scientologi-kyrkans  sida  och  inledde 
protesterna  genom att  bland annat  organisera  attacker  mot  kyrkans  webbsidor.  I  början 
handlade det främst om illegala metoder som DDoS-attacker10, busringningar och svarta fax 
riktade mot kyrkans center med avsikt att störa deras verksamhet. Därefter började de gå 
över till mer lagliga tillvägagångssätt såsom fredliga demonstrationer och ett försök till att få 
den  amerikanska  skattemyndigheten  att  undersöka  kyrkans  skattefria  status.  Protesterna 
fortsatte senare den 21 januari 2008 då en video lades upp på YouTube med titeln ”Message 
to Scientology”11¨ där individer som säger sig tala för Anonymous lägger fram deras mål och 
avsikter med själva projektet. I videon förklarar Anonymous krig med Scientologi-kyrkan och 
berättar  även att  angreppen mot  kyrkan kommer  att  fortsätta  i  enlighet  med att  skydda 
yttrandefriheten  samt  för  att  få  ett  slut  på  något  som  de  anser  vara  ett  ekonomiskt  
utnyttjande av kyrkomedlemmar. En ny video med titeln ”Call to Action”12 dök upp den 28 
januari  2008  där  Anonymous  uppmanar  sina  anhängare  till  att  samlas  utanför  olika 
Scientologi-kyrkor och protestera den 10 februari.  Det här betydde början för en rad nya 
protester som skulle inträffa i den verkliga världen istället för den virtuella. Uppskattningsvis 
7,000 människor  i  mer  än 93 städer  runtom i  världen  dök  upp den 10  februari  utanför 
kyrkans  olika  center  för  att  upplysa  allmänheten  om  riskerna  med  sekten13.  Många 
demonstranter valde då att bära någon form av mask som tecken på att  de är  en del  av 

7 http://www.wired.com/politics/security/news/2008/03/epilepsy
8 http://www.foxnews.com/story/0,2933,325586,00.html
9 http://www.youtube.com/watch?v=UFBZ_uAbxS0
10 http://www.cert.org/homeusers/ddos.html
11 http://www.youtube.com/watch?v=JCbKv9yiLiQ
12 http://news.cnet.com/8301-10789_3-9859513-57.html
13 http://suncoastpinellas.tbo.com/content/2008/feb/12/organizers-tout-scientology-protest-plan-
another/



Anonymous,  men också för  att  skydda sin identitet  från Scientologi-kyrkans medlemmar 
eftersom de har ett rykte om sig att leta upp kritiker och trakassera dem i både hem och 
arbetsplats. Flera protester har ägt rum efter den här och gruppen har även använt andra 
metoder för att markera sin ståndpunkt till kyrkan. Vid en premiärvisning av filmen Valkyrie 
i New York där Tom Cruise innehar huvudrollen valde arrangörerna att ändra platsen för 
tillställningen i hopp om att minska demonstranternas exponering14.  Det så kallade kriget 
mellan Anonymous och Scientologi-kyrkan pågår ännu idag och kyrkan har börjat svara på 
attackerna genom att  bland annat anmäla gruppen för brott  till  FBI samt lägga  ner mer 
resurser på att förbättra säkerheten vid demonstrationer och på deras webbserver.

2.4 WikiLeaks
WikiLeaks är namnet på en ideell internationell organisation som varit verksam sedan 2006 
men som fått speciellt mycket uppmärksamhet under 2010 efter att ha publicerat känsligt  
material  på  deras  officiella  webbplats.  Organisationen  beskriver  sig  själv  som  ”ett 
ocensurerat  system  för  spårlös  spridning  av  stora  antal  dokument”15,  vilket  egentligen 
betyder att  vem som helst ska kunna skicka in känsliga eller  klassificerade dokument till 
WikiLeaks utan att själva behöva oroa sig för att ställas till svars. En tjänst som den här ska 
försäkra att individer inte utsätts för samma öde som till exempel den kinesiska journalisten 
Shi Tao, som dömdes till 10 år i fängelse efter att ha publicerat e-post tillhörande kinesiska 
tjänstemän16. Även om WikiLeaks grundare hittills förblivit okända för allmänheten så anger 
de själva att organisationen ”inrättades av kinesiska oliktänkare, journalister, matematiker 
samt teknologer som specialiserats på att starta företag från USA, Taiwan, Europa, Australien 
och Sydafrika”17. Den australiensiska journalisten och Internet-aktivisten Julian Assange har 
däremot en längre tid agerat som officiell talesman och chefredaktör för WikiLeaks. Assange 
är bland annat den som har det  slutgiltiga beslutet  i  processen om vilka handlingar som 
kommer  att  publiceras  på  sidan18.  WikiLeaks  har  en  egen  rådgivningsstyrelse  som  för 
närvarande består av nio personer med olika yrken som till exempel journalister, advokater 
och kryptografer.  Utöver det  arbetar över 1,200 registrerade volontärer  åt organisationen 
med olika uppgifter. WikiLeaks har inget officiellt högkvarter och alla inom organisationen är 
dessutom frivilliga och obetalda. Deras databas ligger för tillfället på det svenska företaget 
PRQ19 (samma företag  som för  övrigt  hyr  webbutrymme åt  The  Pirate  Bay)  eftersom de 
knappt sparar någon information om kunder samt bibehåller bara få om ens några av deras 
loggar. Julian Assange har även berättat att de har valt att placera databaserna i Sverige på 
grund  av  de  lagar  som ger  rättsligt  skydd  till  upplysningarna  som görs  på  WikiLeaks20. 
Genom detta skydd och och med den säkerhet som PRQ ger blir det betydligt svårare för 
någon att stänga ner WikiLeaks, vilket är nödvändigt för att en sådan sida ska kunna fungera.  
WikiLeaks har sedan sin start fått ta emot över 1.2 miljoner dokument.
14 http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1097098/Tom-Cruise-takes-red-carpet-premiere---
anti-Scientology-protesters-steal-again.html
15 http://www.guardian.co.uk/media/2010/jul/14/julian-assange-whistleblower-wikileaks
16 http://cpj.org/awards/2005/shi-tao.php
17 http://web.archive.org/web/20080314204422/http://www.wikileaks.org/wiki/Wikileaks:About
18http://motherjones.com/politics/2010/04/wikileaks-julian-assange-iraq-video?page=3
19 http://www.prq.se/
20 http://news.blogs.cnn.com/2010/07/25/what-is-wikileaks/



2.4.1 Collateral Murder
Collateral Murder är namnet på den video som WikiLeaks lade ut på Internet i början av april 
2010. Videomaterialet hade läckt ut och skickats till WikiLeaks av en hemlig avsändare, men 
enligt WikiLeaks bestod källan av ett antal militärer som ville skapa medvetenhet om kriget i  
Irak21.  Videon  låg  i  händerna  på  WikiLeaks  redan  2009  men de  behövde  hjälp  med att 
dekryptera videomaterialet innan det kunde publiceras. Filmen Collateral Murder släpptes 
under en presskonferens på National Press Club den 5 april och innehåller bilder och ljud 
från  en amerikansk  helikopterattack  i  Bagdad  2007 där  bland  annat  ett  par  journalister 
tillsammans  med  flera  civila  irakier  dödas  av  amerikanska  styrkor.  Filmerna  som 
publicerades  består  av  en  längre  och  oredigerad  version  samt  en  kortare  version  som 
redigerats  och  kommenterats  i  efterhand.  Videon  kommer  inifrån  cockpiten  på  en 
amerikansk  attackhelikopter  och  visar  hur  soldaterna  öppnar  eld  på  en  grupp 
misstänksamma människor  nere  på  marken.  Filmen har  skapat  mycket  uppståndelse  på 
grund av dess starka bilder och den avtrubbade dialog som föregick mellan soldaterna, men 
även för att de amerikanska styrkorna tycks sakna tillräckligt med motiv för att inleda en 
attack. Efter att WikiLeaks släppte videon snappades händelsen upp av flera nyhetsbyråer 
såsom The New York Times, Al Jazeera English, BBC, CNN och Reuters. Pentagon har också 
reagerat genom att lägga till WikiLeaks i förteckningen över fiender som hotar säkerheten i 
Förenta Staterna22 samt inlett en utredning av hela händelsen. Även om den amerikanska 
militären  har  hävdat  att  de  inte  äger  en  egen  kopia  av  videon23 har  dock  en  anonym 
amerikansk  tjänsteman  på  försvarsdepartementet  bekräftat  äktheten  av  bild-  och 
ljudmaterialet ifråga24.

Den  här  händelsen  fungerar  som  ett  exempel  på  hur  Internet  kan  användas  som  ett 
maktmedel inom politiken. Chefredaktören för ProPublica, Stephen Engelberg skriver:

”Episoden med WikiLeaks visar hur mycket som har förändrats på bara  
några år. Regeringstjänstemän som hoppas kunna läcka hemligstämplat  
material var tvungna att få kontakt med en reporter, bygga förtroende  
och fysiskt  bära ut  dokument  från deras kontor  till  en  säker  plats.  En  
redaktör  skulle  sedan studera  materialet  och  avgöra  om det  fanns  ett  
nyhetsvärde. Nu behöver de som vill läcka ut något bara hitta ett sätt att  
kringgå  regeringens  säkerhetsförfaranden  och  skicka  ett  e-
postmeddelande med en zip fil till en säker server...”25.

21 http://www.collateralmurder.com/
22 http://www.nytimes.com/2010/03/18/us/18wiki.html
23 http://english.aljazeera.net/news/americas/2010/04/20104814952153608.html
24 http://www.reuters.com/article/idUSTRE6344FW20100406
25 http://www.propublica.org/article/how-wikileaks-could-change-the-way-reporters-deal-with-
secrets



2.4.2 Afghan War Diary leak
En mycket uppmärksammad publicering ägde rum i juli  2010 när WikiLeaks gav ut över 
92,000 dokument med anknytning till kriget i Afghanistan. Dokumenten hade läckt ut från 
den  amerikanska  militären  och  behandlar  information  om  kriget  mellan  åren  2004  och 
2009. Läckan, som anses vara en av de största i USA:s militära historia, ger en ny bild av 
krigets råa verklighet och innehåller uppgifter om bland annat civila dödsoffer, vådaskott, 
ökade talibanattacker samt en inblandning från Pakistan och Irans sida i upproret. De tre 
tidningarna som fick tag på dokumenten i förväg, The New York Times, The Guardian och 
Der Spiegel, har verifierat att dokumenten faktiskt stämmer och anar att de kan komma att 
ändra människors uppfattning om kriget i Afghanistan26. WikiLeaks har efter det här fått ta 
emot mycket kritik från bland annat Pentagon, eftersom dokumenten avslöjar namn på flera 
personer som till en följd av detta kan utsättas för diverse risker. WikiLeaks hävdar att de  
inte känner till läckans ursprung och har heller inget intresse för den sortens information. 
Däremot  har  Pentagon  inrett  en  utredning  med  avsikt  att  fastställa  vem  som  läckt  ut 
materialet  till  WikiLeaks  för  att  förhindra  att  eventuellt  ytterligare  dokument  sprids  ut. 
WikiLeaks väntar fortfarande med att släppa cirka 15,000 dokument av totalt de 92,000 som 
läckte  ut,  eftersom  en  del  av  informationen  innehåller  namn på  åtskilliga  personer  som 
riskeras utsättas för fara om deras identitet kommer fram27.

De här exemplen fungerar som en historisk överblick samtidigt som de ska ge en tydligare 
bild av hur cyberaktivism kan fungera i praktiken. De ger även lite andra infallsvinklar på vad 
cyberaktivism innebär och på vilka sätt det kan tillämpas.

3. Metod och genomförande
I  det  här  kapitlet  redogörs  de  metoder  och tillvägagångssätt  som lagt  grunden för  själva 
undersökningen. För att syftet med den här studien skulle uppfyllas så valde jag att intervjua 
fyra cyberaktivister med varierande bakgrund för att få en så heltäckande bild över området 
som  möjligt.  Det  här  avsnittet  innehåller  även  en  beskrivning  av  forskningsmetodiska 
överväganden, undersökningens genomförande, bearbetning och analys av data, reliabilitet 
och validitet samt de etiska aspekterna av studien.

3.1 Forskningsmetodiska överväganden och val av metod

3.3.1 Den kvalitativa metoden
Som argument för mitt val av datainsamlingsmetod kan nämnas att studien främst syftar till  
att undersöka cyberaktivisters personliga upplevelser och erfarenheter av Internet som ett 
verktyg  för  den  aktivism  som  bedrivs.  En  av  skillnaderna  mellan  en  kvalitativ  och  en 
kvantitativ  ansats  är  skillnaden mellan subjektivitet  och objektivitet  (Starrin  & Svensson, 
2006).  En  kvalitativ  ansats  och  insamlingen  av  kvalitativa  data  innebär  en  studie  av 
subjektiva  upplevelser  medan  en  kvantitativ  ansats  strävar  till  objektiva  data  som  är 
oberoende  av  subjektiva  upplevelser.  Vid  användningen  av  en  kvalitativ  metod  vill  man 
undersöka karaktären hos ett visst fenomen, eller fenomenens intention (Johansson, 2003). 

26 http://www.cbc.ca/world/story/2010/07/26/f-wikileaks-afghanistan-docs-roundup.html
27 http://www.cbsnews.com/stories/2010/07/27/politics/main6718218.shtml



Studiens syfte är att undersöka cyberaktivisters syn på Internet som ett verktyg för aktivism, 
samt  att  undersöka  huruvida  Internet  förändrar  det  sätt  som  aktivism  bedrivs  på. 
Undersökningen vidrör på så sätt cyberaktivism som fenomen och dess ändamål.

3.3.2 Intervju som datainsamlingsmetod
För att få en bättre förståelse om cyberaktivisternas subjektiva upplevelser valde jag att göra 
intervjuer.  Syftet  med  den  kvalitativa  forskningsintervjun  är  att  erhålla  nyanserade 
beskrivningar  av  olika  kvalitativa  aspekter  av  den  intervjuades  livsvärld  (Kvale,  2001). 
Genom en personlig  intervju med informanterna  lär  jag  mig mer om cyberaktivister  och 
deras arbete  och kan på så sätt  få en bredare  bild  av deras verksamhet,  samt  nå deras  
personliga upplevelser av och tankar om Internet som ett verktyg för aktivism.

Orsaken  till  att  intervjuer  valdes  över  andra  datainsamlingsmetoder,  som till  exempel 
enkäter,  berodde på att jag ville  skapa en personlig kontakt med informanterna. Valet  av 
intervju baserar sig också på möjligheten med att minska bortfall samt för att försäkra mig 
om att urvalet av informanter faktiskt är relevant med avseende på studiens syfte. Samtidigt 
lär jag mig mer om informanternas livsvärld, vilket är väsentligt för att jag bättre ska kunna 
förstå den aktivism de bedriver ur deras synvinkel, och kan vid behov ställa följdfrågor vilket 
ger mig en bättre överblick av det område som undersöks.

Den  kvalitativa  intervjun  går  ibland  under  benämningen  ostrukturerad  eller  icke-
standardiserad  intervju.  I  och  med  att  det  inte  finns  så  många  standardiserade 
tillvägagångssätt  vid intervjuandet kräver en god undersökning en hög färdighetsnivå hos 
intervjuaren.  Intervjuaren  måste  ha  kunskap  om  intervjuområdet  och  de  metodologiska 
alternativen samt vara medveten om vilka teoretiska och etiska problem som hör samman 
med intervju som datainsamlingsmetod  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  I  och med att  min 
studie  behandlar  cyberaktivism  är  det  väldigt  viktigt  att  ha  en  klar  struktur  som 
utgångspunkt för att fånga de etiska aspekterna och i så hög grad som möjligt ta sekretessen i  
beaktande.

3.2 Informanter
För  att  hitta  informanter  till  min  undersökning  satte  jag  igång  med  att  leta  efter  både 
individuella aktivister och större organisationer som bedriver aktivism på Internet. Jag gick 
in  på  olika  organisationers  hemsidor  och  kontaktade  de  som  gick  att  hitta.  Via  email 
skickades en intervjuförfrågan med uppgifter om studiens innehåll och lite kort om själva 
intervjun. Samtidigt informerades personerna om konfidentialiteten i undersökningen och 
att  ingen  information  eller  något  annat  som  kan  visa  deras  identitet  används  i 
rapporteringen. Efter några dagar fick jag svar av fyra cyberaktivister och kunde påbörja min 
undersökning.  De  informanter  som bidragit  med data  och  således  gjort  den här  studien 
möjlig består av fyra cyberaktivister i 20- och 30-års åldern och är verksamma inom olika 
organisationer. Personerna utgörs av tre män och en kvinna där tre av dem är verksamma i  
Sverige  medan  den  fjärde  är  verksam  i  Finland.  Informanterna  utför  alla  olika 
arbetsuppgifter och de organisationer som de arbetar inom varierar med avseende på det de 
riktar sin aktivism mot. Två av informanterna är verksamma inom större organisationer som 
i  princip  är  ledande  i  sitt  fält  medan  de  resterande  är  verksamma  inom  mindre 



organisationer  och  grupper.  Alla  informanter  som  intervjuades  har  erfarenhet  av  och 
kunskap om aktivism på Internet vilket har varit en ståndpunkt när de valdes ut för att göra 
undersökningen mera trovärdig.

3.3 Datainsamling
I början av maj 2011 kontaktades informanterna via email och intervjuades sedan vid fyra 
olika tillfällen med några dagars mellanrum. Intervjuerna gjordes både per telefon och Skype 
och spelades samtidigt in för att transkriberas i ett senare skede.

Intervjuerna  har  gjorts  i  form  av  halvstrukturerade  intervjuer.  En  intervjuguide  med 
färdiga frågor  har använts  som stöd vid intervjuerna för att  säkerställa  att  studiens syfte  
uppfylls och forskningsfrågan besvaras. När intervjuer görs är det även mycket avgörande att 
man som intervjuare är väl förberedd för att intervjun i fråga om syfte och innehåll ska hålla 
god  kvalitet  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  I  utformningen  av  intervjuguiden  och  i 
genomförandet av undersökningen har utgångspunkten varit Kvale & Brinkmanns (2009) sju 
stadier i en intervjuundersökning. Dessa stadier ingår i forskningsprocessen och består av 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och rapportering. Med dessa sju 
stadier  i  beaktande  kan  man  hålla  en  god  kvalitet  genom  hela  undersökningen. 
Intervjuguiden  som  användes  vid  intervjuerna  är  uppbyggd  med  utgångspunkt  i 
frågeställningen och indelad i två separata delar. Den första delen av intervjun handlar om 
hur cyberaktivister upplever möjligheterna och fördelarna med Internet som ett verktyg för 
politisk  aktivism.  Intervjuns  andra  del  berör  hur  Internet  förändrar  sättet  som  aktivism 
bedrivs på.

3.4 Databearbetning
Databearbetningen  har  skett  i  form  av  transkribering  av  intervjuerna.  Intervjuerna  har 
återgetts  med  avsikt  att  vara  så  korrekta  och  överensstämmande  med  informanternas 
intervjusvar  som  möjligt.  Pauser  och  andra  känslouttryck  har  även  skrivits  ner. 
Utgångspunkten  för  databearbetningen  är  forskningsfrågan  och  intervjuguiden  för  den 
halvstrukturerade intervjun. De transkriberade intervjuerna har efter flera genomläsningar 
delats in i tre kategorier utgående från forskningsfrågan, och de citat som hör till respektive 
kategori  har  markerats  med olika  färger  och  skrivits  ner.  Analys  av  materialet  har  skett 
utgående från forskningsfrågan och de tre kategorierna. Överflödigt material har sållats bort 
för  att  skapa  en  tydlig  bild  av  informanternas  svar  och  möjliggöra  jämförelser  och 
helhetsbilder av informanternas svar kring forskningsfrågan.

3.5 Reliabilitet, validitet och etik
Med reliabilitet  eller  tillförlitlighet  menar man vanligen att  resultatet  av en mätning inte 
påverkas av slumpen och är således stabil (Trost, 2010). Reliabiliteten är ett mått på i vilken 
utsträckning  ett  instrument  eller  tillvägagångssätt  ger  samma  resultat  vid  olika  tillfällen 
under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2006). I en kvalitativ intervjustudie gäller speciellt 
användningen av ledande frågor som en omedveten del av intervjun. Det är ovanligt att prata 
om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa studier i och med att idéen med reliabilitet 
bygger på att man gör kvantitativa studier (Trost, 2010). I kvalitativa studier är det just de 



subjektiva  upplevelserna  man vill  åt  och  syftet  med studien  är  på  så  sätt  inte  att  skapa 
generaliserbar  kunskap,  som  så  är  fallet  med  kvantitativa  studier.  Kvalitativa  studiers 
resultat är inte nödvändigtvis de samma även om studien upprepas med samma informanter 
vid ett senare tillfälle. Däremot är den kunskap forskaren når via den kvalitativa intervjun 
generaliserbar  för  forskaren  till  andra  liknande  situationer,  vilket  är  en  styrka  i  den 
kvalitativa forskningen (Kvale & Brinkmann, 2009). I kvalitativa studier är det kanske just 
slumpinflytelserna eller felsägningarna som forskaren lyfter fram i analysen (Trost, 2010). 
Reliabilitet  vid  transkriberingen  innebär  ändå  att  forskaren  återger  respondenternas 
intervjusvar med stor noggrannhet, vilket har tagits i beaktande i denna studie. Intervjuerna 
har transkriberats med ordagrann återgivning,  vilket  höjer tillförlitligheten hos studien.  I 
analysskedet har enbart citat som hänförs till forskningsfrågan använts. Urvalet är avgörande 
för reliabiliteten. I denna undersökning intervjuades enbart fyra cyberaktivister. Fem – sex 
informanter hade redan gett undersökningen högre reliabilitet.

Validitet eller giltighet innebär att undersökningen mäter det den syftar till att mäta eller 
beskriva  (Bell,  2006).  Eftersom  validitet  är  ett  kvalitetskriterium  för  all  vetenskaplig 
forskning och anses vara en av de största problemen med kvalitativa studier (Trost, 2010) är 
det  speciellt  viktigt  att  ta  validiteten  i  beaktande  i  undersökningens  alla  moment.  För 
forskaren bakom en intervjustudie innebär det att vara tydlig i redovisningen av alla moment 
i datainsamling och analys och kunna påvisa att data är insamlade på ett sådant sätt att de är  
seriösa  och  relevanta  för  den  aktuella  frågeställningen  (Trost,  2010).  Validiteten  i  min 
intervjustudie höjs genom att jag använt en halvstrukturerad intervjumall, som använts vid 
alla  intervjuer,  och som tydligt  är  strukturerad efter  studiens forskningsfråga.  Validiteten 
kunde ännu höjas genom att göra en pilotintervju för att testa intervjuguiden före de riktiga 
intervjuerna.

Etiska aspekter i samband med en kvalitativ intervjustudie kan sammanfattas i samtycke, 
konfidentialitet och konsekvens (Kvale & Brinkmann, 2009). Informerat samtycke innebär 
att de intervjuade är medvetna om undersökningens syfte, fördelar och risker samt att de 
interjvuade deltar på en frivillig basis samt är medvetna om sin rätt att avbryta deltagandet i  
studien  (Kvale  &  Brinkmann,  2009).  I  samband med den  första  kontakten  informerades 
informanterna om studiens syfte och gav sitt samtycke. Samtidigt försäkrades informanterna 
om  konfidentialiteten.  Genom  att  inte  avslöja  namn,  ålder  eller  vilken  organisation 
informaterna arbetar för säkrar deras konfidentialitet. Konfidentialitetskravet kommer också 
till uttryck i transkriberingen av intervjuerna. Jag har strävat till att skriva ner intervjuerna 
ordagrant, men i redovisningen av analysen har citaten gjorts om till standardsvenska för att 
inte  avslöja  intervjupersonernas  ursprung.  Citat  som  kan  avslöja  identiteten  hos  den 
intervjuade ska inte få förekomma i studien (Trost, 2010).

Konsekvens som en etisk aspekt i en studie innebär att forskaren bör ta i beaktande vilken 
konsekvens studien kan få för deltagarna och i det här fallet även för den organisation de 
arbetar inom. Kan studien innebära skada för intervjupersonerna? Vad kan en publicering av 
studien innebära för de intervjuade? Det är även forskarens ansvar att tänka igenom vilka 
konsekvenser  undersökningen  kan  få  för  de  grupper  forskningen  representerar  (Kvale  & 



Brinkmann, 2009). Genom att inte avslöja vilka områden organisationerna och aktivisterna 
är verksamma inom vill  jag förhindra att eventuella negativa konsekvenser uppstår för de 
intervjuade samt organisationerna.

4. Analys av data
I det här kapitlet redovisas de resultat som framgick i undersökningen. Redovisningen syftar 
till  att  redogöra  för  cyberaktivisters  upplevelser  av  hur  Internet  förändrar  det  sätt  som 
aktivism  bedrivs  på.  I  resultatredovisningen  används  tre  induktivt  skapade 
beskrivningskategorier, a) Informationsspridning, b) Kommunikation och c) Ny dimension. 
Dessa kategorier framkom i analysen som gemensamma nämnare efter att all data granskats 
utgående från forskningsfrågan. Ofta vill man med kvalitativa intervjuer och vid analysen av 
materialet  få fram olika slags mönster eller  beteendemönster (Trost,  2010).  Kategorierna 
används för att beskriva cyberaktivisters upplevelser av fördelarna med Internet som verktyg 
för en förändrad aktivism och utmaningarna  med Internet som verktyg för en förändrad 
aktivism.  Den  första  kategorin,  informationsspridning,  handlar  om  hur  aktivisterna  kan 
sprida och nå ut med sitt budskap genom Internet. Den andra kategorin, kommunikation, 
handlar  om  hur  aktivister  kan  kommunicera  med  andra  aktivister  genom  Internet.  Den 
tredje och sista kategorin, ny dimension, handlar om hur aktivism bedrivs på en ny plattform 
samt  de  tekniska  aspekterna  av  Internet.  I  varje  kategori  framgår  både  fördelar  och 
utmaningar  med  förändringen.  Vidare  sammanställs  resultaten  gällande  hur  Internet 
förändrar sättet som aktivism bedrivs på i en tabell,  som både lyfter fram de positiva och 
negativa aspekterna som framkom i intervjuerna.

4.1 Cyberaktivisters syn på Internets fördelar för en förändrad 
aktivism

a) Informationsspridning
Informant 1 beskriver fördelarna med Internet som ett verktyg för informationsspridning i 
samband med aktivism utgående  från de möjligheter  Internet  ger  att  sprida budskap via 
sociala medier, som till exempel Facebook. Informant 1 påpekar även spridningseffekten som 
sociala medier ger i och med att man kan sprida budskap via Facebook i folks egna nätverk 
och potentiellt nå andra människor än tidigare. I följande citat beskriver Informant 1 sina 
upplevelser av fördelarna med informationsspridning i samband med aktivism:

”...att ha en bild på ett evenemang kan ju vara aktivism i sig genom att  
många skickar in och visar på den totala styrkan av det man gör, eller att  
man liksom peppar eller uppmuntrar varandra genom att visa att såhär  
gjorde vi...”

”...det har ju varit en fantastisk möjlighet att nå så otroligt många fler än  
vad vi har nått tidigare, vi har möjlighet att via Facebook på så många  
sätt sprida budskap i folks egna nätverk och folk frivilligt gör insatsen att  



sprida information om det vi gör till sina vänner och dom sprider det till  
sina vänner och så vidare...”

”...spridningseffekten är ju fantastisk, och vi når ju potentiellt i alla fall  
helt andra människor än vad vi hade kunnat nå annars...”

Informant 2 beskriver fördelarna med Internet som ett verktyg för informationsspridning 
i samband med aktivism utgående från de möjligheter Internet ger som en kanal för yttrande. 
Enligt Informant 2 är det ganska lätt att yttra sig på nätet i olika former och att Internet är en 
bra  plattform  för  att  skapa  en  bättre  värld.  Informant  2  lyfter  även  fram  fördelen  med 
informationsspridning över Internet och ger läckande av information och dokument samt 
bloggande som exempel. Informant 2 beskriver ovanstående aspekter på följande sätt:

”...dels  är  det  väl  viktigt  att  man sprider information,  sen så får  man  
jobba på olika typer av plan, allt ifrån överbelastningsattacker på olika  
företag, sen så finns det väl folk som jobbar med att läcka ut information  
och lägga ut det på olika bloggar...”

Enligt Informant 2 har informationsspridningen på Internet medfört en positiv förändring 
i och med att man kan ta del av andras arbetsmetoder, ta del av olika perspektiv och skapa 
egna samt att man kan byta information på ett annat sätt än tidigare. Informant 2 uttrycker 
även följande:

”...om man tänker typ såhär informationsspridning, att det har väl gjort  
att man kan kolla på hur andra jobbar för att få ett helt nytänk i och med  
att  man  kan  se  hur  andra  grupper  jobbar,  sen  så  byter  man  
information...”

Informant 3 tar fram den ekonomiska aspekten av informationsspridning över Internet.  
Enligt Informant 3 är det ett bra sätt att sprida någonting till många människor på ett väldigt  
effektivt och billigt sätt. Internet möjliggör snabb spridning av information, exempelvis via 
sociala nätverk, om aktiviteter i det verkliga livet till folk som är intresserade. Informant 3 
beskriver hur Internet underlättar för aktivism på följande sätt:

”...även underlättat att samla människor till stora demonstrationer, som  
kanske i verkligheten, men att man kan agera snabbare på ett sånt sätt  
och få ut information snabbare...”

Informant 4 beskriver fördelarna med Internet som ett verktyg för informationsspridning 
i samband med aktivism utgående från de möjligheter Internet och speciellt sociala medier 
ger i informationsspridningen kring olika händelser, tal och demonstrationer. Informant 4 



berättar att han har använt Facebook som en kanal för att  nå så mycket människor som 
möjligt och göra dem medvetna om hans kampanj. Informant 4 ger också följande exempel  
på hur man kan gå tillväga  för att  sprida sitt  budskap på Internet  som ett  alternativ  till  
publicering av text i dagspressen:

”...genom att skriva en artikel på nätet och försöka sprida den genom att  
bara skicka åt människor om man inte får den till exempel publicerad i  
någon stor tidning så kan man försöka sprida den på andra sätt...”

Informant 4 upplever att Internet förändrat  aktivism med avseende på att information 
som tidigare inte var möjlig att få tag på nu är tillgänglig.

b) Kommunikation
Informant 1 beskriver fördelarna med Internet som ett kommunikationsmedel vid aktivism 
och den förändrade kommunikationens följd för aktivismen på följande sätt:

”...styrkan i bra aktivism är ju mänskliga kontakter, och vi har ju i varje  
fall inte sett något motsvarande sätt där man kan nå människor så enkelt,  
det  är  klart  att  man  kan  ringa  folk  men  det  blir  genast  mycket  mer  
påträngande...”

Informant 1 upplever även att det är en helt annan sak att arbeta med cyberaktivism idag 
än för fem år sedan. Orsaken till det är att för fem år sedan skedde bara en väldigt liten del av 
aktivismen på Internet och blev snarare ett parallellt spår till den övriga verksamheten. Idag 
upplever han att människorna finns tillgängliga på nätet, till exempel genom sociala medier, 
på ett helt annat sätt än tidigare.

Vidare beskriver Informant 1 en skillnad mellan att arbeta med människor i det verkliga 
livet och via Internet. Informanten upplever att en förändring i aktivismen har skett när det 
gäller vad som är socialt acceptabelt när det kommer till att skicka budskap till andra och 
uppmana  andra  att  delta  i  en  aktion  och  så  vidare.  Informant  1  beskriver  de  sociala  
aspekterna av kommunikationen på följande vis:

”...det  rör  sig  i  en  social  sfär  där  det  är  lite  mittemellan  att  verkligen  
känna någon och inte känna någon alls, att skicka ut ett uppmuntran, att  
skriva under ett upprop till dina vänner på Facebook är socialt ok... ...jag  
skulle  nog i andra sammanhang fundera mycket mer innan jag sticker  
något i handen på någon och säger att det här borde du skriva under,  
medan det är väldigt lätt att göra det via Internet...”

Informant  2  beskriver  fördelarna  med  Internet  som  ett  kommunikationsmedel  vid 
aktivism  och  den  förändrade  kommunikationens  följd  för  aktivismen  utgående  från  de 



möjligheter till  kommunikation som informationsspridningen ger. Genom kommunikation 
och informationsutbyte kan man få helt nya perspektiv på den egna verksamheten. Följande 
citat  används  även  här  för  att  beskriva,  utöver  informationsspridningen  även  den 
kommunikation  och  det  informationsutbyte  som  uppstår  som  ett  resultat  av 
informationsspridningen. Citatet platsar därför i både kategori a) Informationsspridning och 
b) Kommunikation. Informant 2 ger följande beskrivning:

”...om man tänker typ såhär informationsspridningen, den har väl gjort  
att man kan kolla på hur andra jobbar för att få ett helt nytänk i och med  
att man se hur andra grupper jobbar, sen så byter man information med  
varandra...”

Informant 2 anser också att Internet har den största rollen för deras aktivism i och med 
att det är på nätet som all kommunikation tar plats.

Informant  3  anser  att  kommunikationen  och  de  möjligheter  som  finns  idag  för 
kommunikation från den plats och ort där aktivisten befinner sig har förändrat den aktivism 
som bedrivs i en positiv bemärkelse. Informant 3 nämner följande:

”...den har förändrats på så vis att vi försöker kommunicera direkt från  
platsen var man än befinner sig...”

Informant  4  anser  att  fördelarna  med  Internet  som  ett  kommunikationsmedel  vid 
aktivism är att man snabbt kan samla ihop människor och bygga samhällen på Internet utan 
att  egentligen personligen känna de andra som deltar  i  samhället.  Informant  4 beskriver 
detta på följande sätt:

”...man kan snabbt samla ihop människor och bygga ganska intressanta  
samhällen  på  nätet  utan  att  egentligen  känna  någon...det  samlar  
kvantitativt en massa människor tillsammans...”

Informant 4 lyfter fram aspekten av att väldigt många ungdomar är aktiva på forum och 
att  det  är  ett  bra  sätt  att  få  kontakt  med många som man inte  annars  kunde  kontakta. 
Informanten lyfter även fram det globala samarbetet med andra aktivister och möjligheten 
att delta i aktioner utomlands. Vidare upplever informanten att man idag har mycket mera 
kontakt med människor hela tiden. Informant 4 uttrycker följande:

”...jag ser det som ett bra sätt att få kontakt med många som man kanske  
inte annars skulle nå... att man når mycket mera människor genom det  
också globalt...  man kan samarbeta jättelätt med människor från olika  
delar av världen som har massor med projekt på gång...”



c) Ny dimension
Informant 1 anser att den verksamhet som den egna organisationen bedriver, det vill säga 
brevskrivning och namninsamling, lämpar sig väldigt väl för cyberaktivism. Dessa saker är 
lätta att överföra till  Internet och förenklar verksamheten betydligt.  Informant 1 upplever 
också att det är betydligt lättare att ta kontakt med andra människor via nätet än genom att  
använda  tidigare  sätt  som  till  exempel  email  och  telefon.  Sociala  medier  ger  den  man 
kontaktar möjligheten att själv välja ifall den vill ta del av informationen eller aktionen och 
på så sätt blir aktivismen inte lika påträngande.

Informant 1 anser också att cyberaktivism möjliggör för fler att göra saker i och med att  
det är tidsobundet. Informant 1 beskriver denna aspekt på följande sätt:

”Cyberaktivism  möjliggör  ju  för  fler  att  göra  saker  genom att  den  är  
tidsobunden... man kan göra det på sin egen tid och sin egen plats, vilket  
är  en tydlig skillnad...  det  gör det  betydligt  enklare  för  fler  att  delta  i  
cyberaktivismen...”

Informant  1  anser  inte  att  aktivismen  i  grunden  har  förändrats  utan  att  det  snarare 
handlar om att hastigheten på kommunikationen och hur många människor man kan nå har 
ökat.

Informant 2 lägger mycket tyngd vid att Internet har varit viktig för aktivismen som en bra 
plattform för att förändra världen. Det är enligt den här personen också väldigt viktigt att  
värna  om  Internet  för  det  visar  samtidigt  att  man värnar  om andra  saker.  Informant  2 
upplever också att aktivismen har blivit mer digital, men att den inte har förändrats mycket 
utan att man istället arbetar på en annan plattform. Informant 2 beskriver detta på följande  
sätt:

”Istället för att vara ute på gatan så har folk gått ut på Internet istället,  
jag tror det ser likadant ut fast den har blivit digital... ...jag ser Internet  
som en plattform där man kan jobba... jag ser ingen skillnad på utanför  
datorn som i datorn...”

Informant 3 upplever liksom informant 1 att cyberaktivism är mycket mera tillgänglig för 
människor  var  än  de  befinner  sig  och  att  man  kan  åstadkomma  mycket  med  mindre 
ansträngning  när  man  använder  Internet  än  vad  man  kunde  tidigare.  Informant  3  ger 
följande exempel:

”Det är ju väldigt lätt att skriva under sitt namn och trycka på en skicka-
knapp på nätet jämfört med att kedja fast sig i en oljerigg uppe i Arktis...  
det känns ju radikalt annorlunda att skriva under en namninsamling på  
nätet än att agera i verkligheten...”



Informant 3 lyfter även fram de möjligheter som modern teknik har tillfört aktivismen. 
Till exempel är det idag väldigt lätt att samla ihop människor till stora demonstrationer och 
man kan även agera snabbare.

Informant 4 anser liksom föregående informant att modern teknik har medfört att man 
snabbt kan samla ihop människor och bygga samhällen på Internet. Informanten upplever 
också att gemene man kan få mycket till stånd och att det skapat en viss möjlighet för vanliga 
människor att bedriva aktivism. Informant 4 beskriver det här på följande vis:

”...så  gott  som  vem  som  helst  kan  grunda  en  nätsida,  börja  sprida  
information eller lobba för någon grej som dom tycker att är viktig och  
vem som helst  kan  få  jättemycket  till  stånd...  det  kanske  ökar  en  viss  
möjlighet för vanliga människor att vara aktiva...”

Modern teknik gör det även möjligt att göra snabba demonstrationer och precisa attacker. 
Informant 4 nämner följande som exempel:

”...när  FN skulle  gå under  No-flight  zone över Libyen så samlades det  
snabbt ihop ungefär en miljon människor som ringde eller skickade email  
till  FN för att  lobba emot en sån här stor attack...  såna här spontana,  
stora, snabba samlingar av människor och att man lyckas kanalisera sin  
verksamhet är en klar förändring...”

4.2 Cyberaktivisters syn på utmaningarna med Internet för en 
förändrad aktivism

a) Informationsspridning
Informant  1  beskriver  den  ökade  konkurrensen  som en  utmaning  med Internet  som ett 
verktyg för informationsspridning. Den ökade konkurrensen innebär enligt den intervjuade 
att det krävs att nuvarande medlemmar i organisationer sätter mer tid på att fundera hur 
tidigare  medlemmar  gjorde  och  vilket  budskap  de  förmedlade,  samtidigt  som  de  nu  är 
tvungna att göra materialet mera attraktivt i en hårdare konkurrenssituation. Informant 1 
beskriver den ökade konkurrensen på följande sätt:

”...vi har ju en mycket större konkurrens i cyberaktivismens värld så att  
säga, och på så sätt får vi också fundera mer på hur tidigare medlemmar  
gjorde det som organisationen lade ut... vi vill ju göra det attraktivt, på  
något annat sätt för det är ju en helt annan konkurrenssituation... men  
det  tror  jag  egentligen  gör  oss  bättre,  fast  det  är  ju  en  utmaning  
definitivt...”



Vidare  beskriver  Informant  1  utmaningarna  med  informationsspridning  och  den 
förändrade aktivismen utgående från att informationsspridning via nätet i viss mån kan vara 
exkluderande och att man på så sätt måste försöka hitta även andra kanaler som gör det  
möjligt att nå ännu fler människor, också de som idag inte använder Internet aktivt. Den 
intervjuade  anser  dock  att  användandet  av  många  kanaler  gör  att  aktivismen  och 
verksamheten blir spretig. Informant 1 beskriver den här utmaningen på följande sätt:

”...folk kan väldigt olika mycket om den typ av verktyg vi använder, och  
alla använder de definitivt inte vilket gör att själva användandet av ett så  
vävt nätverk som Facebook i en mening är exkluderande... vi måste alltid  
fundera på hur det ser ut så att alla får informationen och det kan vi inte  
göra genom att bara sprida den en väg... på så sätt innebär det ju att man  
måste tänka på många olika kanaler och det är lätt att det blir väldigt  
spretigt fastän vi försöker vara på så många ställen... det blir ju en öppen  
åldersfråga i någon mening även om det inte är helt självklart, för det  
finns väldigt aktiva pensionärer som gör mycket på Internet och sen finns  
det unga som inte använder nätet alls...”

Informant 1 lyfter fram aspekten med äganderätten till informationen som både en fördel 
och nackdel. När informationen sprids via andra människor i olika nätverk så finns det en 
risk att budskapet förändras på vägen och på så sätt äger organisationen inte sitt budskap på 
samma sätt som tidigare. Informant 1 beskriver denna aspekt på följande vis:

”Det är ju ett tvåeggat svärd, något som både är en fördel, en nackdel och  
en risk är ju att vi inte längre äger informationen själva i samma grad,  
det vill säga att det är ju en möjlighet för folk att skicka den vidare och  
skicka  sin  egen  kommentar,  dvs.  allt  det  som  spridning  innebär...  
informationen kan ju i viss grad förändras en del på vägen, fördelen är ju  
att fler kan ta del av den, nackdelen är att vi inte lika strikt äger vårat  
budskap längre...”

Informant 1 beskriver sin organisation som väldigt beroende av kunskap och att det är A 
och O att ha rätt. I och med att det är viktigt för organisationen att själva innehållet är rätt 
blir det en utmaning att informationen sprids på ett friare sätt än den borde spridas. Vidare 
leder den stora spridningseffekten och det faktum att  allt  idag är arkiverbart till  att  man 
måste  vara  noga  med  vad  man  uttrycker  samtidigt  som  man  uppmuntrar  till  egna 
ställningstaganden. Målet är ju att få så många aktiva som möjligt samtidigt som man skapar 
ramar för vad som är socialt acceptabelt. Informant 1 nämner dessa aspekter i följande citat:

”... det blir lite klurigare med sociala medier och Internet, för när man väl  
har tryckt på knappen så har det potentiellt sett spridits väldigt mycket  



rätt snabbt och är dessutom arkiverbart... men om någon som stod på ett  
torg och sade någonting så skulle ändå spridningseffekten inte vara lika  
stor,  även om själva  handlingen som sådan var  varken mer rätt  eller  
fel...”

Enligt  Informant  2  är  utmaningarna  i  samband  med  att  använda  sociala  medier,  till  
exempel Facebook, bundna till att Facebooks administratörer har rätt att välja vilket material  
som är publicerbart och inte, men också rätt till att ta bort sådant material ifall de anser att 
det vara olämpligt. Informant 2 beskriver denna utmaning på följande sätt:

”...jag tycket det är ganska farligt när man har så många användare och  
så går man ändå in och kontrollerar vad som sprids... jag tycker det är  
ganska skrämmande när man kontrollerar någonting som kan skapa en  
förändring i samhället...”

Informant  3 lyfter  fram risken med utelämnande  av personlig  information  som en av 
utmaningarna  med  informationsspridning  i  samband  med  cyberaktivism.  Informant  3 
berättar:

”... dom vanliga riskerna som alltid finns när man använder nätet är att  
man  lämnar  ut  för  mycket  personlig  information,  det  kan  ju  alltid  
missbrukas...”

Informant 4 anser att mängden information som finns tillgänglig på Internet gör det svårt 
att sålla ut det som är värt att ta vara på.

b) Kommunikation
Informant 1 anser att cyberaktivismen tar bort det personliga i kontakten och möjligheterna 
att gå på djupet i den aktivism man bedriver samt att den första kontakten med andra blivit  
tunnare.  Informant 1 anser också att  kommunikationen snabbt blir  okontrollerad och att 
man behöver ha en bra struktur om man vill verka trovärdig. I citatet som följer beskriver 
Informant 1 denna aspekt:

”Det är lätt att det blir en ganska okontrollerad kommunikation när man  
inte har en lagom måtta struktur... men om man vill verka trovärdig som  
organisation och om man inte vill uppfattas som påträngande så måste  
man ändå ha en slags idé om hur man vill att man ska uppfattas, och som  
organisation är man lite på nåd i sociala medier för de är ju egentligen till  
för vanliga människor i första grad och då får man ju ta sitt ansvar och  
anpassa sig...”



Informant 1 upplever sociala koder som en utmaning med kommunikationen på Internet när 
det gäller aktivism. Distansen till de människor man är i kontakt med gör det svårt att veta  
vilka sociala koder som gäller. Bland aktivister finns det väldigt olika syn på vad som är en ok  
debattnivå.

Informant 2 anser att utmaningarna med kommunikationen och aktionerna på Internet 
handlar om att man som aktivist är tvungen att fundera på hur man ska gå tillväga för att nå 
bästa möjliga resultat.

Även Informant 3 lyfter fram utmaningen med sociala koder och att det är viktigt att man 
är  säker  på  vem man riktar  sin  aktion  mot  och  att  man alltid  håller  en god ton.  Enligt 
Informant 3 gömmer sig folk ofta bakom den anonymitet som existerar på Internet och det 
påverkar beteendet på nätet. Informant 3 berättar följande:

”Man får ju för det första se till att man riktar aktionen mot rätt person  
och jag tycker det är viktigt att man håller en bra ton och inte går till  
personangrepp...  folk gömmer sig bakom anonymiteten på nätet,  vilket  
ibland gör att man tappar stilen och beter sig illa bara för man inte är  
face-to-face med någon...”

Informant 4 ser dock inga utmaningar med användningen av Internet i  samband med 
kommunikation utöver att arbetet lätt kan bli ensamt. Det finns en risk att arbetet flyttas 
innanför fyra väggar istället för att man åker runt och faktiskt träffar och diskuterar med 
människor.

c) Ny dimension
De utmaningar Informant 1 ser med den nya dimensionen i bedrivande av cyberaktivism är 
relaterade  till  den  mängd  människor  som  blir  involverade  och  kärnan  i  aktivismen. 
Användandet  av Internet kräver att  aktivisterna hela  tiden ser över verksamheten för att  
aktivismen ska vara meningsfull och verklig.

Informant 3 relaterar möjligheten att vara anonym på Internet till den problematik med 
korrekt  beteende på nätet,  som personen ifråga upplever  att  kan uppstå i  samband med 
cyberaktivism.

Informant 4 påpekar att användningen av Internet och annan teknik medför att man lätt 
distanserar sig till den aktivist man bedriver och att man måste därför kämpa med att hålla  
ett personligt förhållande till det man håller på med. Informant 4 beskriver denna utmaning 
på följande vis:

”...  man  kanske  lite  lätt  distanserar  sig  ifrån  sitt  ämne...  man  måste  
försöka kämpa med att alltid hålla ett personligt och verkligt förhållande  
till det man håller på med, i och med att det lätt kan bli lite avlägset och  
egentligen lite för svårt greppat just det som man håller på med...”



4.3 Sammanfattande analys
I  tabellen  på  följande  sida  sammanfattas  informanternas  upplevelser  av  hur  Internet 
förändrar  det  sätt  som  aktivism  bedrivs  på.  I  den  framgår  både  positiva  aspekter  av 
förändringen  samt  utmaningar  inom  de  tre  induktivt  skapade  kategorierna:  a) 
Informationsspridning,  b)  Kommunikation,  c)  Ny  dimension.  I  tabellen  koncentreras  de 
intervjusvar som är relevanta med avseende på studiens syfte och frågeställning. Tabellen 
fungerar som översikt av data och används som underlag för tolkning och slutsatser.



Positiva aspekter av förändringen Utmaningar med förändringen
a) Informationsspridning

– Spridning av budskap via sociala medier i 
folks egna nätverk
– Stor spridningseffekt
– Når andra människor än tidigare
– Möjligt att ta del av andras arbetsmetoder
– Ekonomiskt lönsamt att med hjälp av 
Internet nå stora mängder människor både 
snabbt och billigt
– Möjligt att snabbt organisera och ta del av 
demonstrationer, tal och händelser samt 
informera om kampanjer
– Ta del av information som tidigare inte 
varit tillgänglig

a) Informationsspridning

– Ökad konkurrens leder till en utmaning i hur 
man gör materialet attraktivt
– Exkluderande i viss bemärkelse, når inte alla
– Användningen av många kanaler gör 
cyberaktivismen spretig
– Äganderätt till budskap och information
– Budskapet förändras på vägen
– Allt arkiverbart, kräver en noggranhet i vad 
man uttrycker
– Sociala mediers användarregler och rätt att 
besluta över vad som publiceras

b) Kommunikation

– Ökad kontakt
– Möjligt att kontakta människor enkelt utan 
att vara påträngande
– En social sfär som gör att man lätt kan 
kommunicera med okända
– Utbyte av arbetsmetoder och perspektiv på 
verksamheten
– Möjligt att kommunicera från den plats där 
man befinner sig
– Möjligt att bygga samhällen på nätet
– Ökat globalt samarbete och deltagande i 
aktioner utomlands

b) Kommunikation

– Minskar personlig kontakt
– Den första kontakten blir tunnare
– Okontrollerad kommunikation
– Oklar användning av sociala koder och 
dåligt beteende på debattnivå
– Ensamt arbete utanför datorn ger ökad 
distans

c) Ny dimension

– Viss aktivism lätt överförbar till nätet
– Sociala medier innebär en viss mån av 
frivillighet hos den man kontaktar
– Inte bundet av tid och rum
– Fler kan delta
– Hastigheten på kommunikationen
– Aktivismen är mera digital
– Större aktioner med mindre ansträngning
– Möjligt att agera snabbare
– Vanliga människor kan åstadkomma mera

c) Ny dimension

– Stor mängd människor som deltar innebär att 
verksamheten måste ses över
– Anonymitet ger problematik med beteende 
på nätet
– Uppstår en distans till det man arbetar med, 
måste kämpa för att hålla ett personligt 
förhållande till den aktivism man bedriver

Tabell 1: Tabellen beskriver cyberaktivisternas upplevelser av de positiva aspekterna av  
och utmaningarna med den förändrade aktivismen.



5. Slutdiskussion
I  detta  kapitel  diskuteras  de  resultat  som  framkom  i  undersökningen.  Resultaten 
sammanfattas även och förslag till vidare forskning ges.

5.1 Resultatdiskussion
Utgångspunkten för den här studien är följande forskningsfråga:

Hur förändrar Internet det sätt som aktivism bedrivs på?

I  intervjuerna  framgår  att  Internet  inte  förändrat  grunden  i  aktivism  och  det  budskap 
aktivisterna  vill  framföra.  Cyberaktivisterna  upplever  att  deras  verksamhet  snarare  har 
flyttats till en ny plattform, dvs. Internet.

Däremot kan man urskilja både positiva och negativa förändringar som användandet av 
Internet som ett verktyg för aktivism medför. Förflyttningen till en ny plattform medför även 
nya utmaningar och frågor för aktivisterna att ta itu med. Cyberaktivisternas upplevelser kan 
sammanfattas i tre kategorier eller tre områden som förändringarna rör. Dessa förändringar 
rör informationsspridning, kommunikation och Internet som en ny dimension (se Tabell 1).

Fördelarna  med  informationsspridningen  är  enligt  informanterna  främst  den  stora 
spridningseffekten och möjligheten att via sociala medier sprida sitt budskap i  folks egna 
nätverk. Via Internet når man stora mängder människor snabbt och billigt, vilket stämmer 
överens  med  Polats  (2005)  granskning  av  Internet  som  informationsskälla.  Det  är  även 
möjligt att ta del av information som inte tidigare varit tillgänglig och att snabbt agera och 
organisera  samt ta  del  av  olika  aktioner.  Även Illia  (2002)  poängterar  att  cyberaktivism 
måste förstås utifrån cyberaktioner som härstammar från individer, som utlöser spontana 
relationer  mellan många användare och i  nätverk av relationer.  Den ökade tillgången till  
information och spridningseffekten kan således ses som faktorer som förändrat aktivismen 
och det sätt den bedrivs, från att vara bunden till organisationen man arbetar inom, till att 
vara  mer  löst  organiserad  och  spontan.  Förändringen  gällande  informationsspridningen 
medför även utmaningar när det gäller ökad konkurrens och hur man kan göra materialet  
attraktivt. I och med att den största delen av informationen sprids på nätet kan cyberaktivism 
i viss mån vara exkluderande. Det är en utmaning för aktivisterna att nå alla människor, även  
de som inte är aktiva Internetanvändare.  En stor utmaning är frågan kring äganderätt till 
budskap  och  information  samt  att  budskapet  förändras  på  vägen.  Den  snabba  och 
omfattande  informationsspridningen  kräver  en  ny  noggrannhet  och  tydlighet  när 
aktivisterna uttrycker sitt budskap.

När det gäller kommunikation upplever cyberaktivisterna en positiv förändring i en ökad 
kontakt  med  andra  aktivister,  ett  ökat  globalt  samarbete  och  en  möjlighet  att  bygga 
samhällen på nätet. Via Internet kan aktivisterna kontakta och kommunicera med andra på 
ett sätt som inte uppfattas så påträngande och Internet är på så sätt en social sfär som gör att  
man  på  ett  enkelt  sätt  kan  kommunicera  med  människor  man  inte  känner  personligen.  
Kommunikationen på Internet ger även aktivisterna möjlighet att byta information och ta del 



av varandras arbetsmetoder och tillvägagångssätt, vilket kan leda till helt nya perspektiv på 
den egna verksamheten. Utmaningarna med den förändrade kommunikationen upplevs vara 
minskningen i den personliga kontakten och en tunn första kontakt. Polat (2005) lyfter även 
fram  den  förändrade  kontakten  och  minskningen  av  personlig  kontakt  ”face-to-face”  i  
användningen av Internet som ett kommunikationsmedel. Kommunikationen kan också vara 
okontrollerad  och det  finns  inslag  av  dåligt  beteende  på debattnivå och oklarheter  kring 
användningen av sociala koder på Internet. Trots att kommunikationen till andra förändrats 
och ökat kan arbetet framför datorn bli ensamt och kan medföra en ökad distans till  den 
aktivism man bedriver.

Den positiva förändring som cyberaktivisterna lyfter fram är att användningen av Internet 
i  samband med aktivism gör aktivismen mer digital  samt obunden av tid och rum. Flera  
människor kan på så sätt delta i aktionerna och hastigheten på kommunikationen gör att  
större aktioner är möjliga att utföra med en mycket mindre ansträngning än tidigare. Även 
Vegh (2003) lyfter fram Internet som en tids- och kostnadseffektiv kommunikationskanal för 
ett  stort  antal  aktivister.  Cyberaktivisterna  upplever  också  att  vanliga  människor  kan 
åstadkomma mera än tidigare.  Detta överensstämmer med Postmes & Brunstings (2002) 
studie som påvisar att förvånansvärt många vanliga människor deltar i aktioner på nätet.  
Utmaningarna här gäller enligt cyberaktivisterna den stora mängden människor som blivit 
delaktiga i aktivismen. Cyberaktivisterna upplever att anonymiteten på Internet gör att det 
finns  en  viss  problematik  kring  beteende.  Aktivismen  måste  hela  tiden  ses  över  för  att  
verksamheten ska fungera enligt  de principer som råder och för att budskapet ska hållas  
intakt. Samtidigt innebär den nya dimensionen att det uppstår en distans till det man arbetar 
med och aktivisterna måste kämpa för att hålla ett personligt förhållande till den aktivism de 
bedriver.

5.2 Sammanfattning och förslag till vidare forskning
Resultatet  av  den  här  undersökningen  påvisar  att  användandet  av  Internet  inte 
nödvändigtvis förändrat grunden och budskapet i själva aktivismen, men att det istället har 
skett en förflyttning av verksamheten till en ny plattform, i det här fallet Internet.

I cyberaktivisternas upplevelser av hur Internet förändrar det sätt som aktivism bedrivs på 
går  att  urskilja  en  positiv  förändring,  men  också  utmaningar  inom  de  tre  områdena 
informationsspridning,  kommunikation  och  ny  dimension.  Med  avseende  på 
informationsspridning  har  det  skett  en  förändring  i  snabbheten  och  spridningseffekten. 
Spridningen är ekonomisk lönsam och har möjliggjort en tillgång till information som inte 
tidigare var möjlig. Spridningen har dock skapat vissa frågor och utmaningar särskilt kring 
äganderätten till budskapet och den information som sprids. Det har också uppstått en ökad 
konkurrens och aktivisterna måste hela tiden arbeta på att göra sitt budskap så attraktivt för 
allmänheten  som  möjligt  samtidigt  som  man  måste  ta  tidigare  medlemmars  arbete  i 
beaktande.

Kommunikationen har förändrats avsevärt i samband med den aktivism som bedrivs. Via 
Internet får aktivisterna en ökad kontakt till andra aktivister över hela världen och man kan 



kommunicera med andra var man än befinner sig. De negativa aspekterna av förändringen är 
att det finns risker med att kommunikationen inte görs på ett fysiskt plan. Kommunikationen 
blir lätt okontrollerad och uppförandet som har på nätet är väldigt oklart. I förlängning kan 
det uppstå frågor kring ansvar. Vem ansvarar när någon beter sig illa i organisationens namn 
eller i samband med diskussioner kring organisationens budskap?

När det gäller nya dimensioner så kan man dra slutsatsen att aktivism i allmänhet blivit 
mer  och  mer  digital  och  är  betydligt  effektivare  än  tidigare  i  och  med användningen  av 
Internet och den obundenhet av tid och rum de praktiska fördelar Internet har när det gäller 
hastighet på kommunikation och stora snabba aktioner. En viktig aspekt som framkommer i 
undersökningen  är  att  Internet  har  öppnat  en  ny  port  för  den  vanliga  människan  att 
åstadkomma mera med avseende på aktivism. Dock ställer dessa möjligheter också krav på 
hur verksamheten bedrivs. Den aktivism som bedrivs på Internet ses över eftersom en stor 
mängd människor hela tiden interagerar inom ramarna för aktivismen. Den stora mängden 
innebär ett krav på en ökad kontroll och att verksamheten faktiskt uppfyller sitt syfte och inte  
hamnar  in  på sidospår.  Utöver  detta  har  det  faktum att  det  uppstått  en distans  till  den 
aktivism  man  bedriver  gjort  att  cyberaktivisterna  lite  glidit  ifrån  det  ursprungliga 
förhållandet man haft till den aktivism man bedriver.

Den här studien hjälper till att förstå den inverkan som Internet har haft, och fortfarande 
har, i förändringen av det sätt som aktivism bedrivs på. Den har pekat på ett samband mellan  
tidigare forskning som gjorts inom cyberaktivism och cyberaktivisters personliga upplevelser 
av detta fenomen. Genom att ta del av verkliga cyberaktivisters egna upplevelser kan en ny 
typ av information om området erhållas annat än vad böcker i samma ämne kan ge oss.

Personligen anser jag att vidare forskning kring cyberaktivism vore både intressant och 
nödvändig,  framförallt  med tanke på hur  den  alltmer  rådande  anonymiteten  på Internet 
kommit  att  förändra  aktivism.  På  senare  tid  tycker  jag  att  det  har  det  gått  att  se  en 
uppåtgående trend inom cyberaktivism där anonymitet alltid varit en viktig faktor, som hos 
WikiLeaks.  Samtidigt inser jag de svårigheter som ligger i  utförandet av en sådan studie, 
eftersom  att  lokalisera  och  undersöka  anonyma  objekt  på  Internet  kan  bli  en  väldigt  
omfattande process.
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